
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  
 

 

Zápis z jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny  
dne 8. listopadu 2017 

Jednání se uskutečnilo ve středu 8. listopadu 2017 (10.00 hod. – 12.30 hod.) ve vládním 
zasedacím sále Úřadu vlády ČR na adrese nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, 118 01.  

Přítomní členové: Ján Balog (místopředseda rady), Mgr. Lucie Fuková, Ing. Emil Horvát, 
Bc. Martina Horváthová, PhDr. Jana Horváthová, JUDr. Jan Chvojka (ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu, předseda rady), PhDr. Renáta Köttnerová, Mgr. Jan Kudry, Mgr. Eva 
Nehudková (VOP), PhD., Bc. Lýdia Poláčková, Čeněk Růžička 

Osoby pověřené k zastupování členů: JUDr. Michal Barbořík (MV), Mgr. Marie Bílková (MF), 
Mgr. Anna Brychtová (MŠMT), JUDr. Kateřina Kalistová (MK), Mgr. Stanislava Köttnauerová (MZ), 
Mgr. David Pospíšil (MPSV) 

Omluvení členové: František Bikár, Mgr. Daniel Herman (MK), Ing. Karel Holomek, Milan 
Chovanec (MV), Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., Mgr. Michaela Marksová (MPSV), 
Bc. Michal Mižigár, Jiří Navrátil (AKČR), Ing. Petr Pavelek, Ph.D. (MF), RNDr. Petr Pospíšil 
(SMOČR), prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. (MZ), Bc. Edita Stejskalová, Ing. Karla Šlechtová 
(MMR), prof. PhDr. Stanislav Štech (MŠMT)  

Hosté: PhDr. Zdeněk Červenka (MŠMT), JUDr. Ctibor Janiš (MŠMT), Jan Šmíd (MPSV), 
Mgr. Tereza Štěpková 

Úřad vlády ČR: PhDr. Mgr. Andrea Baršová, Ph.D., Mgr. David Beňák, Mgr. Petr Hušek, Ph.D., 
Bc. Klára Jůnová, Martin Martínek, M.A., RNDr. Roman Matoušek, Ph.D., RNDr. Milan Pospíšil, 
Mgr. Jiří Souček, Mgr. Radka Soukupová, Mgr. Martina Štěpánková, Mgr. Hana Vitovská, 
PhDr. Renata Weinerová, CSc. 

 

*** 
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Zahájení 

JUDr. Jan Chvojka, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády 
pro záležitosti romské menšiny, zahájil třetí zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
(dále jen „Rada“) v roce 2017. Přivítal členy a hosty a informoval o tom, že se ze zasedání pořizuje 
zvukový záznam. Usnášeníschopnost Rady byla potvrzena přítomností 15 členů v zasedací 
místnosti na začátku zasedání z celkového počtu 26 členů.  

Přítomno Celkový počet Usnášeníschopnost 

15 26 ANO 

Zasedání je usnášeníschopné.  

Program byl členům a členkám Rady zaslán elektronicky společně s pozvánkou. Předseda Rady 
přistoupil ke schválení programu jednání, na návrh občanských členů navrhl předřadit bod 3 jako 
bod 1. Následně představil upravený program zasedání Rady.  

Návrh programu:  

1. novela zákona o pomoci v hmotné nouzi s ohledem na Opatření obecné povahy; 

2. stanovisko občanských členů Rady vlády po záležitosti romské menšiny k participaci Romů 
na procesech schvalování Strategií pro sociální začleňování v rámci KPSVL a specifikace 
projektů KPSVL se zapojením jako cílové skupiny Romů; 

3. podnět občanských členů Rady ke změně statutu Rady vlády po záležitosti romské 
menšiny; 

4. naplňování usnesení vlády k vykoupení velkovýkrmny prasat v Letech u Písku a změně 
příslušnosti hospodařit s neadministrativním nemovitým areálem Památníku Hodonín 
u Kunštátu; 

5. informace k novému období EHP a Norských fondů v České republice; 

6. informace ke Čtvrté monitorovací zprávě k plnění závazků plynoucích z Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků; 

7. souhrnná informace o průběhu dotačních řízení Úřadu vlády ČR, včetně informace 
o hlasování Rady per rollam ve věci jednacího řádu dotační komise; informace o dotačním 
řízení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. 

8. různé 

Hlasování o programu: 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

15 0 0 

Program zasedání byl přijat. 

 

1. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi s ohledem na Opatření obecné povahy 1 

Předseda Rady informoval, že na posledním zasedání Výboru pro spolupráci se samosprávami 
byly projednány dopady vyplývající z novely zákona o pomoci v hmotné nouzi v souvislosti 
s opatřením obecné povahy. Členové tohoto výboru upozornili na možná rizika z toho, že toto 
opatření bude využíváno plošně na celém území měst a obcí. Obce mohou požádat pověřený úřad 
o vyhlášení opatření obecné povahy „oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“ 

                                                 
1
 J. Balog se od tohoto bodu jednání účastnil zasedání Rady.  
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(dále jen „OOP“), zejména v souvislosti s porušováním veřejného pořádku, nepříznivými vlivy 
působícími na děti, nebo výskytem osob pod vlivem návykových látek.  

Výbor upozornil na to, že v současné době jednoznačná metodika, která by určovala podmínky pro 
vyhlášení OOP, neexistuje. Svaz měst a obcí vypracoval metodiku pro své členy s cílem zabránit 
volnému výkladu pravidel, ale její dokončení je stále podrobeno spolupráci s Ministerstvem vnitra, 
které dopracovává návaznost na procesy vyplývající ze správního řádu.  

Jan Balog a PhDr. Renáta Köttnerová představili stanovisko výboru a občanských členů Rady, jež 
upozorňovalo na hrozbu dominového efektu při zavádění OOP, nejasné formulace k možnosti 
„projednání“ návrhu na zavedení OOP s PČR, OSPOD (problematický je zde například nejlepší 
zájem dítěte). Nejasné je v tomto případě také to, jak má pověřený úřad nakládat s „projednáním“, 
a do jaké míry je toto projednání závazné a rozhodující. Občanští členové Rady v této věci 
předložili návrh usnesení, ve kterém:  

I. vyjadřují zásadní nesouhlas s omezením práv občanů na pomoc v hmotné nouzi, ke kterému 
dochází zaváděním institutu "oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů" v zákoně 
o pomoci v hmotné nouzi. Rada je přesvědčena, že tento institut nepřispěje k řešení chudoby 
a negativních sociálních jevů, ale naopak jejich závažnost ještě zvýší. 

II. vyzývají ministerstvo práce a sociálních věcí, aby iniciovalo zrušení §33 d zákona o pomoci 
v hmotné nouzi a zajistilo dodržování práv občanů a dalších zásad právního státu. 

Zástupce MPSV požádal, aby Rada hlasovala samostatně o návrhu usnesení k bodu I. a k bodu II. 
Předseda Rady s tímto návrhem souhlasil a zahájil hlasování o samostatných návrzích 
na usnesení Rady. 

 

Návrh usnesení č. 6/2017 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 8. listopadu 2017 
k bodu č. 1 

Rada vyjadřuje zásadní nesouhlas s omezením práv občanů na pomoc v hmotné nouzi, 
ke kterému dochází zaváděním institutu "oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích 
jevů" v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Rada je přesvědčena, že tento institut nepřispěje 
k řešení chudoby a negativních sociálních jevů, ale naopak jejich závažnost ještě zvýší. 

Hlasování o usnesení 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

15 1 0 

Usnesení bylo přijato. 

Návrh usnesení č. 8/2017 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 8. listopadu 2017 
k bodu č. 1 

Rada vyzývá ministerstvo práce a sociálních věcí, aby iniciovalo zrušení §33 d zákona o pomoci 
v hmotné nouzi a zajistilo dodržování práv občanů a dalších zásad právního státu. 

Hlasování o usnesení 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

13 4 0 

Usnesení bylo přijato. 
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2. Stanovisko občanských členů Rady vlády po záležitosti romské menšiny 
k participaci Romů na procesech schvalování Strategií pro sociální začleňování v rámci 
KPSVL a specifikace projektů KPSVL se zapojením jako cílové skupiny Romů 

Občanští členové Rady připravili stanovisko k participaci Romů na procesech schvalování Strategií 
pro sociální začleňování v rámci KPSVL a specifikace projektů KPSVL se zapojením jako cílové 
skupiny Romů, které budou v tomto bodě prezentovat. 

V této souvislosti byla Rada informována o přípravách aktualizace Metodiky koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám ve verzi 5.0, do které jsou zapojeny řídící orgány 
Operačního program Zaměstnanost, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
a Integrovaného regionálního operačního programu a členové Monitorovacího výboru. 

Mgr. Lucie Fuková představila podnět občanských členů Rady k lepšímu sledování dopadů 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám na sociálně vyloučené Romy. Občanská 
část Rady požaduje, aby projekty realizované v rámci KPSVL měly prokazatelný dopad na 
sociálně vyloučené lokality a na všechny obyvatele SVL. Současně požadují, aby v rámci měření 
dopadů realizovaných projektů bylo možné odhadnout počet Romů, na které měly projekty dopad, 
aby bylo možné vyhodnotit efektivitu realizovaných programů.  

Dále se vyjádřila k metodice KPSVL a místním strategickým plánům sociálního začleňování, 
ve které chybí vymezení cílové skupiny na osoby sociálně vyloučené. Občanští členové vyjádřili 
obavu, že etnická a teritoriální nevyhraněnost KPSVL není v souladu se Strategií romské integrace 
do roku 2020. Z pohledu občanských členů Rady chybí lepší spolupráce místních aktérů, vzorem 
může být projekt Rady Evropy a Evropské komise ROMACT. 

V rámci otázky nesouladu metodiky Strategických plánů a výroční zprávy Agentury, občanští 
členové Rady požadují lepší vyhodnocování efektivity vynakládaných finančních prostředků ve 
vztahu k činnosti Agentury v obcích. Upozornila, že z pohledu třetí strany není jednoduché 
vyhodnotit přidanou hodnotu konzultační a koordinační role Agentury v boji se sociálním 
vyloučením, zejména z pohledu míry jejího vlivu na redukci sociálního vyloučení.  

Dále se vyjádřila k návrhu Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 
ve verzi 5.0. Detailnější diskuze k Metodice KPSVL ve verzi 5.0 byla přesunuta na jednání 
Monitorovacího výboru, který zasedal po jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.  

Ing. Radka Soukupová, vedoucí Oddělení lokálních koncepcí a sociálního začleňování, pověřená 
vedením Odboru pro sociální začleňování, reagovala na podněty L. Fukové. Představila činnost 
Agentury, více informací je k dispozici ve Výroční zprávě o činnosti Agentury pro sociální 
začleňování v roce 2016. Vztahy mezi Agenturou a dalšími aktéry jsou uvedeny v Metodice 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. R. Soukupová v této souvislosti 
informovala Radu o průběhu příprav navazující metodiky ve verzi 5.0, která má navázat na 
aktuálně platnou metodiku. Nová Metodika zavádí možnost přistoupení ke KPSVL i pro ty obce, u 
kterých nebyla identifikována sociálně vyloučená lokalita v Analýze sociálně vyloučených lokalit 
z roku 2015. Podmínkou pro tento krok mělo ovšem být prokázání existence sociálně vyloučených 
lokalit na území obce na základě jiného šetření, například analýzy obce či kraje. 

K obsahu intervencí uvedla, že ESIF upřesňují podobu intervencí, jež jsou blíže definovány ve 
výzvách. To znamená, že obsah intervencí a jejich zaměření je předem definován řídícími orgány. 
Prostředníkem mezi výzvami a situací na místní úrovni jsou poté Strategické plány sociálního 
začleňování. Agentura se snaží podporovat předkladatele tak, aby ve výzvách uspěli. Agentura se 
snaží poskytnout stanoviska, zdali jsou projektu v souladu se strategickým plánem, a další 
relevantní informace o působení na místní úrovni. V této souvislosti se soustředí na tzv. monitoring 
a evaluaci.  

Mgr. Lucie Fuková v návaznosti na diskuzi a požadavky občanských členů Rady představila návrh 
usnesení, ve kterém: 

I. Rada žádá jednotlivé resorty odpovědné za financování projektů KPSVL Ministerstva práce, 
sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj 
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o provedení průběžné evaluace implementace projektů zprostředkovaných v rámci projektů 
Systémového zajištění sociálního začleňování Agentury pro sociální začleňování a projektu 
Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích SVL v návaznosti na ex-ante kondicionalitu naplňování 
Strategie romské integrace.  

II. Rada žádá ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu o provedení průběžné 
evaluace realizace a dopadu již realizovaných projektů v rámci 47 obcí KPSVL s ohledem 
na přímou podporu sociálně vyloučených Romů žijících převáženě ve vyloučených lokalitách.  

III. Rada žádá Monitorovací výbor, aby inicioval přepracování Metodiky KPSVL v nastavení 
kvantitativních a kvalitativních monitorovacích indikátorů týkající se začlenění Romů žijících 
ve vyloučených lokalitách, ve způsobu zapojení cílové skupiny již v průběhu plánování a tvorby 
Strategického plánu sociálního začleňování pro další obce KPSVL.  

IV. Rada žádá Monitorovací výbor, aby inicioval přepracování Metodiky KPSVL tak, aby byla 
v souladu s metodikou sledování naplňování Strategie romské integrace.    

 

Návrh usnesení č. 9/2017 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 8. listopadu 2017 
k bodu č. 2 

Rada  

I. žádá jednotlivé resorty odpovědné za financování projektů KPSVL Ministerstva práce, sociálních 
věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj o provedení 
průběžné evaluace implementace projektů zprostředkovaných v rámci projektů Systémového 
zajištění sociálního začleňování Agentury pro sociální začleňování a projektu Inkluzivní a kvalitní 
vzdělávání v územích SVL v návaznosti na ex-ante kondicionalitu naplňování Strategie romské 
integrace.  

II. žádá ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu o provedení průběžné evaluace 
realizace a dopadu již realizovaných projektů v rámci 47 obcí KPSVL s ohledem na přímou 
podporu sociálně vyloučených Romů žijících převáženě ve vyloučených lokalitách.  

III. žádá Monitorovací výbor, aby inicioval přepracování Metodiky KPSVL v nastavení 
kvantitativních a kvalitativních monitorovacích indikátorů týkající se začlenění Romů žijících 
ve vyloučených lokalitách, ve způsobu zapojení cílové skupiny již v průběhu plánování a tvorby 
Strategického plánu sociálního začleňování pro další obce KPSVL.  

IV. žádá Monitorovací výbor, aby inicioval přepracování Metodiky KPSVL tak, aby byla v souladu 
s metodikou sledování naplňování Strategie romské integrace.    

Hlasování o usnesení 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

4 13 0 

Usnesení nebylo přijato. 

 

3.  Naplňování usnesení vlády k vykoupení velkovýkrmny prasat v Letech u Písku 
a změně příslušnosti hospodařit s neadministrativním nemovitým areálem Památníku 
Hodonín u Kunštátu 

Vláda usnesením ze dne 23. února 2016 č. 127 potvrdila záměr vykoupit velkovýkrmu vepřů 
v letech u Písku. V návaznosti na toto usnesení začala vyjednávání s majiteli společnosti AGPI, 
a.s. ve věci možného vykoupení velkovýkrmny prasat v Letech. Vyjednávání vyústila v usnesení 
vlády ze dne 18. srpna 2017 č. 605 „Schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat 
v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem včetně 
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schválení výše ceny a následných kroků při naložení s tímto majetkem“, ve kterém vláda 
souhlasila s odkupem farmy a převedení pozemků pod Muzeem romské kultury. 

JUDr. Kateřina Kalistová, náměstkyně pro řízení sekce živého umění, informovala Radu 
o aktuálním vývoji ve věci ve vykoupení velkovýkrmny prasat v Letech u Písku. Ministerstvo kultury 
25. října 2017 požádalo ministerstvo financí o převedení finančních prostředků. Informovala, že 
smlouva o odkoupení velkovýkrmny prasat bude podepsána poté, co ministerstvo financí zašle 
finanční prostředky.  

Čeněk Růžička v této věci informoval o výstupech zasedání Pracovní skupiny pro odškodnění 
Romů, které proběhlo dne 19. října 2017 a věnovalo se situaci v Letech u Písku. Informoval o tom, 
že je potřeba, aby byla upravena naučná stezka, v Letech chybí řád tábora. Informoval, že na 
místě bývalého koncentračního tábora si pozůstalí Romové nepřejí vybudování nového památníku, 
požadují minimalistické úpravy, které by spočívaly ve vyznačení půdorysů budov, osazení místa 
informačními tabulemi a propojením s naučnou stezkou. Pokud by měl vzniknout pomník, nebo 
památník, tak by to mělo být v Praze, aby bylo přístupné široké veřejnosti, kde by bylo v dosahu 
studentům, místo pro vzdělávání a setkávání.  

Tajemník Rady následně představil návrh usnesení, který vzešel z jednání Pracovní skupiny pro 
odškodnění Romů. Vzhledem k tomu, že se usnesení skládalo ze dvou bodů, navrhl předseda 
Rady, aby se o každém bodu hlasovalo zvlášť.  

 

Návrh usnesení č. 10/2017 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 8. listopadu 2017 
k bodu č. 3 

 
Rada vítá kroky vlády k odstranění velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa 
v Letech u Písku a doporučuje zbavit místo tábora v Letech prasat a prasečáků tak, aby tam vzniklo 
důstojné pietní místo propojené vzdělávací stezkou se současným památníkem, a to ve spolupráci 
s pozůstalými po romských obětech koncentračního tábora v Letech. 

Hlasování o usnesení 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

 17  0 0 

Usnesení bylo přijato. 

Návrh usnesení č. 11/2017 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

ze dne 8. listopadu 2017 
k bodu č. 3 

Rada doporučuje, aby živý památník zasvěcený těm, kteří v Letech trpěli, zahynuli tam nebo po 
transportu do Auschwitz-Birkenau byl vytvořen v hlavním městě, tak aby připomínal historii českých 
Romů a Sintů a tragický osud většiny z nich a především sloužit jako dostupné místo vzdělávání, 
setkávání Romů a majoritní společnosti, besed, výstav a kulturních pořadů. 

Hlasování o usnesení 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

8 9 0 

Usnesení nebylo přijato. 
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Předseda Rady dále pokračoval v jednání a uvedl téma převodu Památníku Hodonín u Kunštátu 
pod Muzeum romské kultury. V této souvislosti vláda dne 18. září 2017 přijala usnesením č. 665 
o změně příslušnosti hospodařit s majetkem České republiky - Památník Hodonín u Kunštátu 
z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského na Muzeum romské kultury. 
Usnesením tak potvrdila záměr vyplývající ze Strategie romské integrace do roku 2020 převést 
Památník a uložila úkoly ministru kultury a ministru školství, mládeže a tělovýchovy, aby k 1. lednu 
2018 zajistili převod Památníku Hodonín pod Muzeum romské kultury.  
 
PhDr. Zdeněk Červenka, ředitel Odboru kontroly dozoru a auditu ve veřejné správě z ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, informoval o plnění uvedeného usnesení vlády, jmenovitě zmínil 
již provedenou změnu zřizovací listiny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. 
Komenského a informoval o přípravách na vydání rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti majetku 
ve vztahu k Památníku Hodonín. Památník by měl být následně převzat Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by tak mělo splnit 
veškeré úkoly, které byly ministerstvu usnesením vlády ze dne 18. září 2017 č. 665 uloženy.  
 
JUDr. Kateřina Kalistová, náměstkyně pro řízení sekce živého umění, informovala o změně 
zřizovací listiny Muzea romské kultury, tak aby od 1.1.2018 mohlo Památník Hodonín u Kunštátu 
převzít Muzeum romské kultury od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
O navýšení finančních prostředků Muzea romské kultury na provoz památníku bude žádáno 
začátkem roku 2018. 
 
PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury, informovala o problému, který nastal 
z toho, že Památník Hodonín u Kunštátu měl být převzat s celou expozicí. V této věci byla ovšem 
informována ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, že před 
předáním památníku nemohou zajistit tisk expozice, osvětlení a nákup IT techniky ze strany 
Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Dotázala se o možnosti 
převedení finančních prostředků z NPMK (MŠMT) na MRK (MK). PhDr. Zdeněk Červenka se k této 
věci nemohl vyjádřit, protože to byla pro něj nová informace.  
 
 

4. Podnět občanských členů Rady ke změně statutu Rady vlády po záležitosti romské 
menšiny 

Téma tohoto bodu vzešlo z podnětu občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
a týká se návrhů a podnětů pro inovace v činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, jako 
poradního orgánu vlády České republiky.  

Bc. Martina Horváthová uvedla, že občanští členové revidovali svou činnosti a navrhují následující 
doporučení. Jedná se především o zachování poradního orgánu vlády, tj. Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny a pozice ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, případně zřídit 
zmocněnce pro romské záležitosti. Ve vztahu k zastoupení občanských členů v Radě doporučila 
implementovat institut náhradníků. Do budoucna by se mohlo přihlížet také k expertíze a odbornosti 
jednotlivých členů, tak aby se mohli stát partnery a garanty jednotlivých témat ve vztahu 
k zastoupeným resortům v Radě. Mohlo by to zajistit lepší provázanost na jednotlivé instituce 
a participaci. Tímto by se mohli lépe podílet na tvorbě konkrétních politik. Pro další období doporučila 
vytvoření kolegia placených členů Rady vlády, jež by umožnila odbornou a expertní přípravu 
stanovisek, podkladů a podnětů pro zasedání Rady ze strany občanských členů Rady, případně 
externích odborníků.  

Předseda Rady poděkoval za příspěvky a navrhl, aby podněty byly detailněji zpracovány kanceláří 
Rady a na dalším jednání Rady byly představeny konkrétní kroky k naplnění představených 
požadavků.  
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5. Informace k novému období EHP a Norských fondů v České republice 

Ministerstvo financí ČR v roli Zprostředkovatele programu Lidská práva, začleňování Romů 
a domácí a genderově podmíněné násilí připravilo v rámci přípravy nového, v pořadí již třetího 
rozpočtového období tzv. Norských fondů 2014 – 2021 tzv. Stakeholder Consultations (konzultace 
zainteresovaných odborných subjektů). Cílem těchto konzultací bylo získat odborný názor na 
identifikované hlavní problémy a výzvy v zaměření programu. 

Program Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí je složen 
z následujících 3 komponentů (1) Začleňování Romů a posilování jejich postavení; (2) Lidská 
práva – národní implementace; (3) Domácí a genderově podmíněné násilí. 

Tajemník Rady informoval o výsledcích konzultací a dalších krocích v přípravách programu 
Norských fondů. Zaměřil se zejména na oblast romského začleňování, která je relevantní pro tuto 
Radu. Během konzultací byly projednány možnosti sběru dat v oblasti romské integrace, 
zmocňování Romů, vytváření partnerství, sítí a podpora komunitní práce; dále oblast diskriminace 
a kampaně zaměřené na boj s anticiganismem ve společnosti. V neposlední řadě se hovořilo také 
o podpoře romského jazyka, kultury a zlepšování sousedských vztahů. Výstupem jednání bylo 
vytvoření rámce pro další jednání o podobě norských fondů. Tento rámec by se měl zaměřit na 
podporu a zlepšování institucionální spolupráce v oblasti romské integraci (zejména v oblasti 
vzdělávání Romů), zmocňování Romů a budování kapacit na místní, regionální a centrální úrovni 
pro zapojování Romů do implementace integračních opatření a zapojování Romů do 
rozhodovacích procesů, včetně podpory obcí během tohoto procesu. Nedílnou součástí tohoto 
rámce by měla být také podpora aktivit směřující k podpoře romského jazyka a bádání o romské 
historii. 

Mgr. Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva, doplnila informaci, že 
během příprav programů Norských fondů bylo hlavním cílem zajistit to, aby byly podporovány 
takové aktivity, které nelze financovat z ESIF.  

JUDr. Michal Barbořík, z ministerstva vnitra informoval, že Norské fondy se v dalších oblastech 
zaměřují také na vnitřní bezpečnost, která se také týká témat romské integrace, např. v oblasti 
práce policie ve vztahu k menšinám. I zde budou podporovány aktivity z oblasti romské integrace.  

 

6. Informace ke Čtvrté monitorovací zprávě k plnění závazků plynoucích z Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků; 

Z monitorovacího cyklu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků vyplývá povinnost 
předkládat 1x za 3 roky monitorovací zprávu o plnění závazků přijatých Českou republikou.  Rada 
by měla na zasedání plnění projednat.  

RNDr. Milan Pospíšil, tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny, informoval o plnění Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků. V průběhu srpna a září tohoto roku vytvořil sekretariát 
návrh textu Čtvrté monitorovací zprávy o plnění Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků Českou republikou. Zpráva byla odeslána na MV, MS, MŠMT a MK, aby se ke zprávě 
vyjádřila. Zpráva již byla schválena Radou vlády pro národnostní menšiny, připravuje se pro 
vložení do připomínkového řízení a potom bude předložena vládě.2 

 

                                                 
2
 JUDr. Jan Chvojka, předseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, se z dalšího programu jednání 

Rady omluvil. Vedení Rady převzal místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Jan Balog.  
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7. Souhrnná informace o průběhu dotačních řízení Úřadu vlády ČR, včetně informace 
o hlasování Rady per rollam ve věci Jednacího řádu dotační komise; informace o dotačním 
řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

V rámci tohoto bodu informoval tajemník Rady o proběhlém hlasování per rollam ve věci schválení 
Jednacího řádu a následně o průběhu dotačního řízení na Úřadu vlády ČR. Z důvodu zajištění 
souladu Jednacích řádů komisí se Statuty poradních orgánů a se Směrnicí vedoucího Úřadu vlády 
České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti 
lidských práv bylo dne 21. července 2017 zahájeno hlasování Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny formou per rollam ve věci schválení "Jednacího řádu Komise pro hodnocení projektů 
v  rámci dotačních programů Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní 
práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti". 

Na základě hlasování Rady vlády pro záležitosti romské menšiny formou per rollam ve dnech 
21. července až 28. července 2017 bylo přijato usnesení  

Usnesení č. 7/2017 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
hlasování per rollam ze dne 21. července 2017 

 
Rada schvaluje "Jednací řád Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačních programů 
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní práce a Podpora koordinátorů 
pro romské záležitosti". 

Tajemník Rady dále informoval o průběhu dotačních řízení. V dotačním programu Podpora 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků bylo pro rok 2018 předloženo 
15 žádostí, z toho 3 projekty jsou zaměřené na romštinu. Žádná žádost nebyla z důvodu 
formálních nedostatků vyřazena. V dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní 
práce bylo pro rok 2018 předloženo 46 žádostí. V prvních dvou týdnech měsíce října proběhla 
formální kontrola žádostí. Všichni žadatelé nedostatky ve stanovené lhůtě odstranili a žádná 
žádost nebyla z důvodu formálních nedostatků vyřazena. V dotačním programu Podpora terénní 
práce bylo pro rok 2018 předloženo 37 žádostí. V prvních dvou týdnech měsíce října proběhla 
formální kontrola žádostí. V rámci formální kontroly bylo vyzváno 7 příjemců k odstranění 
nedostatků. Všichni žadatelé nedostatky ve stanovené lhůtě odstranili. V dotačním programu 
Podpora koordinátorů pro romské záležitosti bylo pro rok 2018 předloženo, shodně jako v minulém 
roce, 13 žádostí. V prvních dvou týdnech měsíce října proběhla formální kontrola žádostí, přičemž 
u žádného z žadatele nebyly zjištěny žádné formální nedostatky.  

Mgr. Anna Brychtová zástupkyně ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dále informovala 
o dotačních řízeních MŠMT na podporu romské integrace. Dotační program na podporu integrace 
romské menšiny je rozdělen na dva programy, program A „Podpora integrace romské menšiny“, na 
který je vyčleněno 12.875.000 Kč a na program B „Podpora sociálně znevýhodněných romských 
žáků středních škol konzervatoří a studentů vyšších odborných škol“, na který je pro rok 2018 
vyčleněno 7.000.000 Kč. 

Program A byl zveřejněn 1.11.2017 s uzávěrkou podávání žádostí do 24.11.2017. Program B bude 
vyhlášen dne 15.11.2017 s uzávěrkou pro přijímání žádostí do 11.12.2017 pro období leden – 
červen 2018). Pro období září – prosinec 2018 bude program B vyhlášen 1.6.2018 s termínem pro 
přijímání žádostí do 29.6.2018. 

 

8. Různé 

V bodě různé informoval tajemník Rady o navazujícím projektu Aktivizace a zmocňování romských 
aktérů prostřednictvím národní romské platformy II, který je realizován od srpna 2017 do března 
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2018. Projektovými aktivitami jsou 1 dvoudenní školení pro místní romské aktéry, 4 jednodenní 
školení v lokalitách, 2 jednodenní školení k činnosti lokálního partnerství a Koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, 2 jednodenní setkání v Praze a 3 jednodenní setkání 
v regionech pod vedením zkušených facilitátorů. Mgr. Martina Štěpánková informovala, že Úřad 
vlády ČR podal třetí navazující žádost k projektu, který by měl být v případě kladného posouzení 
Evropskou komisí realizován v průběhu roku 2018.  

 

Zpracoval: Martin Martínek, M.A. 

 

 

 

JUDr. Jan Chvojka 

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
předseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

 
 
 
 
  


